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ข้อบงัคบั 

ของ 

หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย 

หมวดท่ี 1 
บทความทัว่ไป 

ช่ือ 
1.1. หอการคา้นี้มชีื่อว่า “หอการคา้ออสเตรเลยี-ไทย” (หอการคา้”) 

เขยีนชื่อเป็นภาษาองักฤษว่า “Australian-Thai Chamber of Commerce” (AustCham Thailand”) 

ส านักงาน 
1.2. ส านักงานของหอการคา้ตัง้อยู่ที ่ชัน้ 2 หอ้ง 211 อาคารสาธรธาน ีทาวเวอร ์2 เลขที ่92/5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม   

เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10150 
โทรศพัท ์0 2109 9616 

1.3.  เวบ็ไซตข์องหอการคา้นี้คอื www.austchamthailand.com   

ตราของหอการค้า 
1.4. ตราของหอการคา้มเีครื่องหมายเป็นรปูดงันี้หมวดท่ี 2 

หมวดท่ี 2 

วตัถปุระสงค ์
วตัถุประสงคข์องหอการคา้มดีงันี้ 

เพื่อกระท าการต่างๆ ตามที ่พ.ร.บ. หอการคา้ พ.ศ. 2509 (1966) รวมถงึกรณีทีพ่.ร.บ.มกีารเปลีย่นแปลงใดๆ ใหส้ าเรจ็ลุล่วงไป
ได ้รวมถงึ 

2.1. เพื่อเป็นตวัแทนและสนับสนุนวตัถุประสงคใ์นเชงิธุรกจิระหว่างสมาชกิ 

2.2. เพื่อมส่ีวนร่วมในการสนับสนุนความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศออสเตรเลยีและประเทศไทยในทุกๆ ดา้น 

2.3. เพื่อน าเสนอขอ้มลูและค าแนะน าทีส่รา้งสรรคแ์ละมคีุณภาพในการร่างกฎขอ้บงัคบัทีส่่งผลถงึสิง่แวดลอ้ม  ทางดา้นธุรกจิ 
(ทัง้ในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลยี) รวมถงึการปฏบิตัแิละภาพรวมในการด าเนินการและควบคมุดแูล 

http://www.austchamthailand.com/
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2.4. เพื่อน าเสนอการสนับสนุน เพื่อเป็นตวัแทนสมาชกิในการส่งเสรมิกจิกรรมต่างๆ ซึง่มผีลมาจากกลุ่มสมาชกิ 

2.5. เพื่อเป็นตวักลางและแหล่งขา่วสารในการตดิต่อแลกเปลีย่นขอ้มลูและขา่วสารระหว่างผูป้ระกอบการธุรกจิเชงิพาณิชย์
ของประเทศออสเตรเลยีทีม่อียูใ่นประเทศไทย รวมไปถงึผูป้ระกอบธุรกจิเชงิพาณิชยข์องประเทศออสเตรเลยีทีม่คีวาม
ประสงคใ์นการลงทุนในประเทศไทยและ ผูป้ระกอบธุรกจิเชงิพาณิชยข์องประเทศไทยทีม่คีวามประสงคใ์นการลงทุนใน
ประเทศออสเตรเลยี และ 

2.6. เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิงานทางดา้นช่วยเหลอืสงัคมของกลุ่มสมาชกิ 

หมวดท่ี 3 

สมาชิกและสมาชิกภาพ 
3.1. สมาชกิของหอการคา้ตอ้งมภีูมลิ าเนาอยู่ในราชอาณาจกัร โดยเป็นไป ตามพ.ร.บ. หอการคา้ พ.ศ. 2509 (1966) รวมถงึ

กรณีทีพ่.ร.บ.มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ 

3.2. สมาชกิส่วนใหญจ่ะประกอบไปดว้ยบุคคลธรรมดา สญัชาตอิอสเตรเลยีหรอืสญัชาตอิื่นๆ หรอืเป็นนิตบิุคคลทีผู่ม้สีญัชาติ
ออสเตรเลยีหรอืสญัชาตอิื่นๆ เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้มากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนเงนิทุน รวมทัง้สาขาในประเทศไทย
ของนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนนิตบิคุคลในต่างประเทศ 

ประเภทของสมาชิก 
3.4. สมาชกิแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดงันี้ 

- สมาชกิสามญั 

- สมาชกิสมทบ 

- สมาชกิกติตมิศกัดิ ์

สมาชิกสามญั 
3.5. สมาชกิสามญัจะตอ้งเป็น 

ก) บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย หรอื 
ข) สาขาของนิตบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ และประกอบวสิาหกจิทางการคา้ ซึง่คณะกรรมการเหน็ว่าสามารถ

ท าใหว้ตัถปุระสงคข์องหอการคา้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีหรอืถา้หากบุคคลดงักล่าวสามารถพสิจูน์ไดว้่ามี
ความสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัตอ่ประเทศออสเตรเลยี 

สมาชิกสมทบ 
3.6. สมาชกิสมทบไดแ้กบุ่คคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลซึง่ประกอบวสิาหกจิทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยหอการคา้ แต่ขาดคุณสมบตัใิน

การเป็นสมาชกิสามญั 

สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
3.7. บุคคลผูน้ าหรอือาจจะไดน้ าเกยีรตคิุณอนัสงูส่งมาสู่หอการคา้ 
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3.8. สมาชกิประเภทนี้กรรมการจะเป็นผูเ้สนอชื่อ และการไดร้บัเลอืกอาจจะกระท าโดยคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ของสมาชกิ
สามญัในการประชุมหอการคา้ 

3.9. สมาชกิกติตมิศกัดิม์สีทิธทิุกอย่างเสมอืนสมาชกิสามญั เวน้แต่สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนหรอืสทิธใินการเป็น
กรรมการ และไดร้บัในการยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีค่าบ ารุง 

3.10. คณะทตูของประเทศออสเตรเลยีประจ าราชอาณาจกัรไทยย่อมเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิ ์และเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน
หอการคา้ 

การสมคัรและการได้รบัเลือกเป็นสมาชิก 
3.11. ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชกิจะตอ้งส่งแบบฟอรม์ตามทีก่ าหนดไวใ้นเวบ็ไซตข์องหอการคา้ และระบุขอ้มลูรายละเอยีด

ต่างๆ ตามทีก่ าหนด 

3.12. ใหเ้สนอใบสมคัรต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารในคราวต่อไป ใบสมคัรจะไดร้บัการอนุมตักิต็่อเมื่อไดม้มีตขิองคณะ
กรรมการบรหิารรบัรอง 

3.13. ผูส้มคัรควรระบุความจ านงในใบสมคัรรวมถงึการช าระคา่ลงทะเบยีนตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นเวบ็ไซตห์อการคา้  

3.14. ถา้หากไดร้บัความเหน็ชอบใหเ้ขา้เป็นสมาชกิ ผูส้มคัรจะถูกแจง้ใหท้ราบภายใน 30 วนั  

3.15. ผูส้มคัรจะเริม่ตน้มสีมาชกิภาพในวนัทีใ่บสมคัรไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการ 

3.16. ในกรณีทีผู่ส้มคัรไม่ผ่านการรบัเลอืกเป็นสมาชกิ ผูส้มคัรจะไดร้บัคนืซึง่ค่าช าระลงทะเบยีนในการเป็นสมาชกิ 

ลาออก 
3.17. สมาชกิทีป่ระสงคจ์ะลาออกจากการเป็นสมาชกิของหอการคา้ตอ้งแจง้ใหห้อการคา้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร การเรยีก

คนืซึง่ค่าสมาชกิตามสดัส่วนไม่สามารถกระท าได ้

การขบัออกจากการเป็นสมาชิก 
3.18. หอการคา้จะท าการสิน้สุดซึง่สมาชกิภาพหรอืการเป็นตวัแทนของสมาชกิในกรณีที ่

ก) สมาชกิปฏบิตัติวัไม่เหมาะสม 
ข) เมื่อทราบว่าการคงอยู่ซึง่สมาชกิภาพหรอืความเป็นตวัแทนอาจท าใหท้างหอการคา้เสยีความน่าเชื่อถอื 

3.19. การท าใหส้ิน้สุดซึง่สมาชกิภาพดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคะแนนเสยีงจาก สองในสามของคณะกรรมการ การ
รบัรองใหส้ิน้สุดจากการเป็นสมาชกิหรอืผูแ้ทนของสมาชกิหอการคา้จะท าไดต้อ้งมมีตซิึง่ไดร้บัความเหน็ชอบโดยสมาชกิ
ทีเ่ขา้ประชมุสามญัประจ าปีหรอืทีป่ระชมุวสิามญัทีจ่ดัขึน้มาเพื่อการนี้ 

3.20. สมาชกิหรอืตวัแทนทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการประชุม และตอ้งไดร้บั
โอกาสในการชีแ้จงรายละเอยีดตา่งๆ เกีย่วกบักรณีของตนต่อทีป่ระชุม 



 

4 

  ............................................................... 
                                                                                                                                                                          นาย เบนจามิน ครีก 

3.21. การสิน้สุดซึง่สมาชกิภาพหรอืสภาพตวัแทนสมาชกิจะตอ้งไดร้บัการลงคะแนนเสยีงและจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากเสยีง
ขา้งมากเป็นอตัราส่วนสองในสามซึง่เขา้ร่วมการประชุมหรอืมตีวัแทนในการเขา้ร่วมคะแนนเสยีง หรอืไดร้บัการ
ลงคะแนนเสยีงโดยผ่านทางอเีมล ์ทางแฟกซ์ หรอืวธิกีารทางอเิลก็โทรนิกสอ์ื่นๆ ล่วงหน้าเป็นอย่างน้อย 24 ชัว่โมง 

ผู้แทนของสมาชิก 
3.22. นิตบิุคคลผูป้ระสงคจ์ะเป็นสมาชกิมสีทิธใินการเลอืกผูแ้ทนของตนต่อหอการคา้ สองคน โดยระบชุื่อและรายละเอยีดใน

การตดิต่อในใบสมคัร ใหเ้ป็นผูแ้ทนประจ าหนึ่งคนและเป็นผูแ้ทนส ารองหนึ่งคน สมาชกิอาจเปลีย่นตวัผูแ้ทนต่างๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้ได ้โดยแจง้เป็นบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึชื่อและรายละเอยีดในการตดิต่อของผูแ้ทนคนใหม่ 

3.23. ผูแ้ทนประจ าและผูแ้ทนส ารองอาจเขา้ร่วมประชุมของหอการคา้ แตม่เีพยีงบุคคลเดยีวทีม่สีทิธใินการลงคะแนนเสยีง และ
บุคคลนัน้เป็นผูเ้ดยีวทีม่สีทิธใินการเลอืกตัง้คณะกรรมการ 

3.24. องคก์รสมาชกินัน้เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายค่าบ ารุงสมาชกิ 

การส้ินสุดสมาชิกภาพ 
3.25. สมาชกิภาพย่อมสิน้สุดลงโดยอตัโนมตัเิมื่อเกดิเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ 

ก) ความตายในกรณีของบุคคลธรรมดา และการเลกิกจิการหรอืยุบกจิการในกรณีของนติบิุคคล 
ข) สมาชกิใดๆ ทีข่าดคุณสมบตัใินขอ้ 3.5 ถงึ 3.11 
ค) การส่งค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึหอการคา้ตามขอ้ 3.18 
ง) สมาชกิตกเป็นบคุคลลม้ละลายโดยศาล 
จ) สมาชกิตกเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ หรอืเสื่อมความสามารถตามกฎหมายโดยศาล 
ฉ) การลงมตติามขอ้ 3.22 
ช) การไม่ช าระหนี้ทีถ่งึก าหนดช าระ หรอืหนี้ทีค่า้งไวก้บัหอการคา้ หากเงนิจ านวนนัน้คา้งช าระเป็นเวลานานกว่า 90 

วนันับแตว่นัทีถ่งึก าหนดช าระ 

การบนัทึกทะเบียน 
3.26. การจดบนัทกึทางทะเบยีนจะตอ้งเป็นไปตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. หอการคา้ พ.ศ. 2509 (1966) รวมถงึกรณีที ่พ.ร.บ. 

มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ 

สิทธิของสมาชิก 
ก) ภายใตว้ตัถุประสงคข์องหอการคา้และขอ้ก าหนดเสรมิอื่นๆ สมาชกิมสีทิธใินการขอค าแนะน าหรอืความช่วยเหลอื

เกีย่วกบัการคา้ หรอืเรื่องทางเศรษฐศาสตร ์ทางหอการคา้อาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมไดต้ามสมควรส าหรบัการ
ใหบ้รกิารทีถู่กเรยีกรอ้งโดยสมาชกิ 

ข) ในการประชมุใดๆ ของหอการคา้ สมาชกิมสีทิธใินการแสดงความเหน็ หรอืใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการ หรอื
เสนอประเดน็ต่างๆ 

ค) ตามทีม่าตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. หอการคา้ พ.ศ. 2509 (1966) ไดก้ าหนดไว ้รวามถงึกรณีทีพ่.ร.บ. มกีารแกไ้ข
เปลีย่นแปลงใดๆ สมาชกิมสีทิธใินการรอ้งใหม้กีารตรวจสอบกจิกรรมต่างๆ และทรพัยส์นิของหอการคา้โดยการยื่น
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เรื่องเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อหอการคา้ ซึง่ทางหอการคา้จะตอ้งตอบกลบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลา 4 
สปัดาห ์

หน้าท่ีของสมาชิก 
สมาชกิมหีน้าทีจ่ะตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

3.27.  
ก) ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและกฎต่างๆ ทีอ่อกโดยอาศยัขอ้บงัคบัรวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขหรอืการปรบัปรุงใหม่ 
ข) ในกรณีทีไ่ม่ไดร้บัอนุมตัโิดยคณะกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร หา้มมใิหใ้ชต้ราสญัลกัษณ์ของหอการคา้ใน

นามบตัร หวัจดหมายหรอืสิง่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของตน 
ค) สนับสนุนและประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่างๆ ของหอการคา้ 
ง) แจง้ต่อทีท่ าการหอการคา้ใหท้ราบถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่หรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งภายใน 30 วนันับจากการ

เปลีย่นแปลงนัน้ๆ 

หมวดท่ี 4 
ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารงุสมาชิก 
4.1. สมาชกิจะตอ้งจ่ายค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงสมาชกิรายปีตามทีค่ณะกรรมการก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป คณะกรรมการ

สามารใชดุ้ลยพนิิจยกเวน้ค่าลงทะเบยีนหรอืค่าบ ารุงสมาชกิไดเ้ป็นการชัว่คราว 

การเรียกเกบ็และค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
4.2. คณะกรรมการมอี านาจในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิม่เตมิไดจ้ากสมาชกิถา้หากวาระการเรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิ

นัน้ไดร้บัความเหน็ชอบจากการประชุมสามญัประจ าปีหรอืการประชุมวสิามญัทีจ่ดัมาเพื่อการน้ีโดยเฉพาะ 

หมวดท่ี 5  

การประชุมของหอการค้า 
5.1. การประชุมสามญัประจ าปีจะตอ้งจดัขึน้ทุก ๆ เดอืนมนีาคมของทุก ๆ ปีเพื่อท ากจิการดงัต่อไปนี้: เพื่อรบัรองบนัทกึการ

ประชุมของการประชุมสามญัประจ าปีก่อน เพื่อการพจิารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการเรื่องกจิการ และ
กจิกรรมต่าง ๆ ของทางหอการคา้ เพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบงบดุล เพื่อเลอืกคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อเลอืกผู้
ช าระบญัช ีหรอืเพื่อกจิใด ๆ ทีอ่าจเกดิมขีึน้ การประชมุสามญัประจ าปีอาจก าหนดใหจ้ดัการประชุมทางกายภาพ และ/
หรอืผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ามแต่จะเหน็สมควร ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ดก้ าหนดใหจ้ดัการประชุมสามญัประจ าปีผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งจดั และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสท์ีก่ฎหมายไดก้ าหนดไว ้ 

5.2. ไม่ว่าจะเป็นการประชมุสามญัประจ าปีแบบทางกายภาพ หรอืประชุมผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์สมาชกิทุกคนจะตอ้งไดร้บั
การบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึเวลา และสถานทีข่องการจดัประชมุสามญัประจ าปีและหวัขอ้ในการประชมุ
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ใหถ้อืว่าไดม้กีารจดัส่งค าบอกกล่าวดงักล่าวแลว้ถา้หากไดม้กีารรบัค า
บอกกล่าวโดยทางไปรษณียห์รอืทางทีอ่ยู่อเิลก็ทรอนิกสข์องสมาชกิทีไ่ดร้บัการบนัทกึทางทะเบยีนไวย้งัทีท่ าการของ
หอการคา้ 
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5.3. คณะกรรมการหรอืหนึ่งในสามของสมาชกิสามญั อาจสามารถเรยีกใหม้กีารจดัประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด ้สมาชกิทุกคน
จะตอ้งไดร้บัค าบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต ่ากว่า 14 วนั เกีย่วกบัการประชุมวสิามญันัน้ รวมถงึจุดประสงคข์องการเรยีกรอ้ง
ใหม้กีารประชมุวสิามญัขึน้ การประชุมวสิามญัอาจก าหนดใหจ้ดัการประชุมทางกายภาพ และ/หรอืผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
ตามแต่จะเหน็สมควร ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ดก้ าหนดใหม้กีารประชุมวสิามญัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์หนังสอืนัดวสิามญัอาจส่ง
โดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้ทัง้นี้ โดยเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 

องคป์ระชุม 
5.4. ไม่ว่าการประชุมใหญจ่ะเป็นการประชุมแบบทางกายภาพ หรอืประชุมผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์ใหอ้งคป์ระชมุประกอบไป

ดว้ยอย่างน้อยหนึ่งในหา้ของสมาชกิสามญัมาประชุมดว้ยตวัเองหรอืดว้ยการตัง้ตวัแทน หรอืผูท้ีท่ าการออกคะแนนเสยีง
ทางอเีมล ์ไปรษณยี ์แฟกซ์ หรอืวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ในรปูแบบทีก่ าหนดไว ้และการลงคะแนนเสยีงดงักล่าว
ไดร้บัโดยทีท่ าการหอการคา้แลว้ไมต่ ่ากว่า 24 ชัว่โมงก่อนการประชุม ทัง้นี้ ไม่นับรวมถงึวนัหยดุราชการ 

การเลื่อนการประชุม 
5.5. ถา้หากภายในระยะเวลาครึง่ชัว่โมงภายหลงัจากเวลาทีก่ าหนดไวใ้หม้กีารประชุม องคป์ระชมุยงัไม่ครบสมบูรณ์หรอื

ระหว่างการประชมุเกดิการขาดองคป์ระชมุทีส่มบูรณ์ขึน้ ประธานการประชุมจะตอ้งเลื่อนการประชุมออกไป 

5.6. ในการเลื่อนประชุมสามญั ประธานในการประชมุจะตอ้ง 

ก) ระบุว่าการประชมุไดถู้กเลื่อนออกไป 7 วนัรวมถงึระบุเวลา สถานที ่และวธิกีาร ส าหรบัการประชุมทีถู่กเลื่อนไป จะ
ด าเนินการต่อ หรอืระบุว่าจะมกีารด าเนินการประชุมต่อไปตามทีก่รรมการจะท าการระบุเวลาและสถานที ่และ
วธิกีาร สบืไป 

ข) ถา้หากการด าเนินการประชมุทีถู่กเลื่อนนัน้เกดิขึน้ภายหลงั 7 วนัหรอืมากกว่า 7 วนัภายหลงัการประชุมทีถู่กเลื่อน 
กรรมการจะตอ้งท าค าบอกกล่าวอย่างน้อย 7 วนั ซึง่ระยะเวลา 7 วนัน้ีไม่รวมวนัทีก่ารประชมุถูกเลื่อนออกไปและ
วนัทีม่กีารใหค้ าบอกกล่าว 

ค) ค าบอกกล่าวนัน้จะตอ้งส่งใหก้บับุคคลเดมิทีค่ าบอกกล่าวของการประชุมทีถู่กเลื่อนไปไดส่้งไปถงึ และจะตอ้งระบุ
ขอ้มลูเดยีวกนักบัค าบอกกล่าวตน้ฉบบั ในกรณีทีไ่ดก้ าหนดใหม้กีารประชุมทีเ่ลื่อนออกไปผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
หนังสอืนัดประชุมอาจส่งโดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

ง) ใหถ้อืว่าองคป์ระชุมครบสมบูรณ์เมื่อมกีารประชุมทีถู่กเลื่อนออกไป โดยไม่ค านึงถงึจ านวนของสมาชกิทีม่าเขา้ร่วม
การประชุม 

จ) มใิหม้กีารด าเนินกจิใดๆ ในการประชุมทีถู่กเลื่อนออกไปนัน้ถา้หากกจินัน้ไม่สามารถด าเนินไดใ้นทีป่ระชมุแมจ้ะไม่
มกีารเลื่อนประชุมเกดิขึน้เลย 

การลงคะแนนเสียง 
5.7. สมาชกิสามญัย่อยมสีทิธใินการลงคะแนนเสยีง และถอืเป็นหนึ่งคะแนนต่อราย นอกเหนือจากการลงคะแนนเส ี

5.8. มตทิีจ่ะไดร้บัการลงคะแนนทีก่ารประชุมใหญ่จะตอ้งมกีารลงคะแนนโดยเปิดเผยโดยการยกมอืออกเสยีง เวน้แตม่กีาร
เสนอใหล้งคะแนนแบบลบั และมกีารสนับสนุนใหใ้ชร้ปูแบบดงักล่าวโดยสมาชกิทีเ่ขา้รว่มประชมุมจี านวนไมต่ ่ากว่าหนึ่ง
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ในสี ่ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ดจ้ดัใหม้กีารประชุมใหญ่ผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์ใหว้ธิกีารลงมตใินการประชุมเป็นไปตามวธิทีีผู่เ้ป็น
ประธานการประชมุจะก าหนด 

5.9. สมาชกิสามญัอาจท าการลงคะแนนเสยีงโดยใชก้ารมอบฉนัทะใหต้วัแทน โดยการแต่งตัง้ตวัแทนเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดและท าการส่งตามขัน้ตอนทีร่ะบใุนขอ้ 5.12 ถงึ 5.17 สมาชกิสามญัไม่สามารถเป็นตวัแทนใน
การลงคะแนนเสยีงแทนสมาชกิเกนิกว่า 5 คนต่อการประชมุในแต่ละครัง้ และมเีพยีงแต่ผูท้ีย่งัคงมสีมาชกิภาพอยูใ่น
ปัจจบุนัเท่านัน้ทีส่ามารถท าการลงคะแนนเสยีงโดยใชต้วัแทนได ้

5.10. สมาชกิผูท้ีไ่ดร้บัแตง่ตัง้โดยการมอบฉนัทะจากสมาชกิสามญัมากกว่า 5 คนสามารถจดัสรรการรบัมอบฉนัทะดงักล่าวที่
เกนิ 5 คนนัน้แก่สมาชกิสามญัรายอื่นไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

5.11. ไม่ว่าจะเป็นการประชมุแบบทางกายภาพ หรอืประชมุผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์การไดม้าซึง่มตขิองทีป่ระชมุใหญใ่หใ้ช้
เสยีงขา้งมากของสมาชกิทีม่าประชุมดว้ยตนเอง หรอืโดยตวัแทนนอกจากจะก าหนดเอาไวเ้ป็นอืน่ในกฎขอ้บงัคบันี้ ใน
กรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานเป็นผูช้ีข้าด 

5.12. ใหป้ระธานของหอการคา้เป็นประธานในการประชุมสามญัของหอการคา้ ถา้หากประธานหอการคา้ไม่อาจเขา้ร่วมการ
ประชุมได ้กรรมการอาจแตง่ตัง้หนึ่งในรองประธานเพื่อปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนประธาน หรอืในกรณีทีม่รีองประธานเขา้ร่วม
ประชุมเพยีงคนเดยีว ใหร้องประธานปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนประธาน ถา้หากไม่มทีัง้ประธานและรองประธานเขา้ร่วมการ
ประชุม คณะกรรมการสามารถแต่งตัง้หนึ่งในกรรมการเป็นประธานการประชุมแตใ่นกรณีทีไ่มม่กีรรมการเขา้ร่วมประชมุ 
หนึ่งในสมาชกิสามญัจะถูกแต่งตัง้ขึน้เป็นประธานการประชุมโดยวธิกีารนับเสยีงขา้งมากธรรมดา 

5.13. การแต่งตัง้ตวัแทนจะมผีลเป็นการสมบูรณ์กต็่อเมื่อมกีารแตง่ตัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร (“หนังสอืแต่งตัง้ตวัแทน”) ซึง่
จะตอ้ง 

ก) ระบุชื่อและทีอ่ยู่ของสมาชกิสามญัผูแ้ตง่ตัง้ตวัแทน 
ข) ระบุผูแ้ทนประจ าและผูแ้ทนส ารองของสมาชกิสามญั (ผูถู้กแตง่ตัง้ของสมาชกิสามญั) ทีถู่กแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทน

ของสมาชกิสามญั และระบุการประชุมทีผู่ถู้กแต่งตัง้ของสมาชกิสามญันัน้ไดถู้กแต่งตัง้ขึน้เพื่อท าการแทน 
ค) มกีารลงลายมอืชื่อโดย หรอืมกีารลงลายมอืชื่อแทนสมาชกิสามญัผูแ้ตง่ตัง้ตวัแทน หรอืมกีารรบัรองความถูกตอ้ง

แทจ้รงิในลกัษณะทีก่รรมการจะก าหนด และ 
ง) ไดส่้งไปทีท่ีท่ าการหอการคา้โดยมกีารระบุรายละเอยีดต่างๆ ลงในค าบอกกล่าวของการประชมุสามญัซึง่เกีย่วขอ้ง

กบัรายละเอยีดนัน้ 
จ) หนังสอืแตง่ตัง้ตวัแทนอาจระบุเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าตวัแทนตามหนังสอืแตง่ตัง้นัน้ๆ จะท าการลงคะแนนเสยีง 

(หรอืจะงดไม่ท าการลงคะแนนเสยีง) ในการลงมตหินึ่งมตใิดหรอืหลายมต ิ
5.14. ถา้หากหนงัสอืแต่งตัง้ตวัแทนมไิดร้ะบุเอาไวเ้ป็นอื่น ให ้

ก) ผูถู้กแตง่ตัง้ของสมาชกิสามญัภายใตห้นังสอืแต่งตัง้นัน้มดีุลยพนิิจในการลงคะแนนเสยีงต่างๆ เกีย่วกบัขัน้ตอนการ
ลงมต ิกระบวนการเพิม่เตมิในการประชุม 

ข) ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ของสมาชกิสามญัเป็นตวัแทนในการประชุมสามญัทีถู่กเลื่อนออกไป ซึง่ตวัแทนจะมส่ีวน
เกีย่วขอ้งเช่นเดยีวกนักบัทีเ่ขามส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการประชมุ 
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การส่งหนังสือแต่งตัง้ตวัแทน 
5.15. ผูท้ีม่อี านาจเขา้ร่วม แสดงความเหน็ หรอืลงคะแนนเสยีง (ทัง้ในการลงคะแนนเสยีงแบบยกมอือออกเสยีงหรอืแบบ

โพลหรอื วธิกีารลงมตใินการประชุมตามทีผู่เ้ป็นประธานการประชุมจะก าหนด) ในการประชมุใหญ่ยงัคงมอี านาจดงักล่าว
ในการประชมุทีถู่กเลื่อนออกไปถงึเมว้่าหนังสอืแต่งตัง้ตวัแทนทีส่มบูรณ์จะถูกส่งไปยงัหอการคา้โดยบุคคลนัน้หรอืส่งใน
นามของบคุคลนัน้ 

5.16. การแต่งตัง้สมาชกิสามญัภายใตห้นังสอืแตง่ตัง้ตวัแทนอาจถูกยกเลกิไดด้ว้ยการส่งค าบอกกล่าวไปยงัหอการคา้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรโดยหรอืในนามของบุคคลทีเ่ป็นผูจ้ดัท าหนังสอืแต่งตัง้ 

5.17. หนังสอืบอกกล่าวการยกเลกิการแต่งตัง้ตวัแทนสมาชกิสามญันัน้จะมผีลบงัคบัใช้ไดก้ต็่อเมื่อหนงัสอืนัน้ไดถู้กส่งไปก่อน
การประชุมหรอืการประชมุทีถู่กเลื่อนจะเริม่ขึน้ 

5.18. ถา้หากหนงัสอืแต่งตัง้ตวัแทนมไิดถู้กจดัท าขึน้โดยสมาชกิสามญัเพื่อแต่งตัง้สมาชกิสามญัอกีคนหนึ่งเป็นตวัแทนของตน 
หนังสอืนัน้จะตอ้งแนบมากบัหลกัฐานเป็นหนังสอืของผูม้อี านาจในการจดัท าหนังสอืนัน้ๆ หรอืในนามของผูต้ัง้ตวัแทน
เพื่อจดัท าหนงัสอืนัน้ขึน้ 

หมวดท่ี 6 

การจดัการ 
การแต่งตัง้คณะกรรมการ 
6.1. ใหค้ณะกรรมการซึง่เลอืกตัง้ทุกปีจากสมาชกิสามญัในการประชมุใหญ่ประจ าปีเป็นผูจ้ดัการกจิการของหอการคา้ 

6.2. สมาชกิสามญัผูป้ระสงคจ์ะท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการสามารถท าไดต้ามกฎหมาย และอาจสามารถถูกแต่งตัง้ไดโ้ดย
กรรมการดว้ยมตจิากสมาชกิทีม่อี านาจลงคะแนนเสยีงในการประชุมสามญั 

6.3. คณะกรรมการจะถูกเลอืกเพื่อเขา้ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นระยะเวลา 2 ปี ในทุกๆ การประชุมสามญัประจ าปี กรรมการจ านวน
ครึง่หนึ่งของคณะกรรมการผูท้ีด่ ารงต าแหน่งครบ 2 ปีจะตอ้งเกษยีณอายุออกจากการเป็นกรรมการ 

6.4. ส าหรบัการเลอืกตัง้กรรมการทีจ่ดัขึน้ในการประชมุสามญัประจ าปีครัง้แรกภายหลงัการปรบัใชร้ะยะเวลาด ารงต าแหน่ง 2 
ปีของกรรมการ กรรมการทัง้หมดจะตอ้งเกษยีณอายุแต่สามารถถูกรบัเลอืกไดอ้กีครัง้ภายใตข้อ้บงัคบั 6.8 และ 6.14 
ดา้นล่างนี้ กรรมการผูไ้ดร้บัเลอืกแต่ไดร้บัคะแนนเสยีงจ านวนน้อยทีสุ่ดซึง่จะมจี านวนรอ้ยละ 50 ของคณะกรรมการ
ทัง้หมด จะด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 1 ปี ส่วนกรรมการทีเ่หลอืจะด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 2 ปี ตามขอ้ 6.3  

6.5. ถา้จ านวนของกรรมการเกษยีณจากคณะกรรมการมใิช่จ านวน 2 คน หรอืไมใ่ช่จ านวนคู ่ใหเ้ปลีย่นจ าวนกรรมการที่
จะตอ้งเกษยีณใหม่เป็นกรรมการจ านวนทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ดของจ านวนครึง่หนึ่งของคณะกรรมการ ทางคณะกรรมการ
จะตอ้งใหก้รรมการคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยในคณะกรรมการเป็นคนสญัชาตไิทย 

6.6. จ านวนกรรมการในคณะกรรมการจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 8 คน และไม่เกนิ 12 คน ซึง่กรรมการจ านวนมากจะตอ้งเป็นผูถ้อื
สญัชาตอิอสเตรเลยี และ/หรอืสญัชาตไิทย 
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6.7. ภายใตข้อ้บงัคบั 6.7, 6.8 และ 6.9 ดา้นล่าง กรรมการทีเ่กษยีณอายุไปแลว้สามารถไดร้บัเลอืกเป็นกรรมการใหม่ไดอ้กี 
ยกเวน้แตจ่ะถูกหา้มโดยมาตรา 26 หรอื มาตรา 40 ของ พ.ร.บ. หอการคา้ พ.ศ. 2509 (1966) รวมถงึกรณีที ่พ.ร.บ. มี
การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดตามขอ้ 6.1 

6.8. กรรมการทีป่ฏบิตัหิน้าทีม่าเป็นเวลามากกว่า 1 ปีจากระยะเวลาทัง้หมด 2 ปีใหถ้อืว่าท าหน้าทีค่รบ 2 ปี 

6.9. กรรมการทีเ่กษยีณอายแุลว้จะถกูรบัเลอืกตัง้ไดใ้หม่อกีครัง้เวน้แต่ว่ากรรมการขา้งตน้จะด ารงต าแหน่งมาเป็นระยะเวลา 6 
ปีต่อเนื่องกนั ซึง่ถา้เป็นกรณีดงักล่าวกรรมการจะถกูรบัเลอืกตัง้ใหม่ไมไ่ดเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี ถา้หากเป็นกรณีที่
คณะกรรมการนัน้มกีรรมการสญัชาตไิทยเพยีง 1 คนและกรรมการนัน้ไดด้ ารงต าแหน่งรอบวาระ 2 ปีมาครบ 3 ครัง้อย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการอาจใชด้ลุยพนิิจในการยกเวน้ขอ้จ ากดั 6 ปีใหก้รรมการดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นทีแ่น่ใจว่าจะมผีูเ้ขา้
สมคัรแขง่ขนัเป็นคณะกรรมการสญัชาตไิทยทีจ่ะสามารถด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา 2 ปีได ้

6.10. คณะกรรมการไมต่อ้งรบัผดิชอบการกระท าใดๆ หรอืการละเวน้ไม่กระท าการใดๆ เวน้เสยีแตว่่าเป็นกรณีทีเ่กีย่วกบัการ
ฉ้อโกง หรอืการกระท าผดิโดยเจตนา 

6.11. สมาชกิสามญัผูเ้ขา้แขง่ขนัรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการจะตอ้งส่งความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่กรรมการผูบ้รหิาร
แห่งหอการคา้อย่างน้อยหนึ่งสปัดาหก์่อนจะมกีารประชมุสามญัประจ าปีถา้มไิดเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

6.12. ผูส้มคัรทุกคน (ไมว่่าจะถอืสญัชาตหิรอืเพศใดกต็าม) ตอ้งไดร้บัการเสนอชื่อและการสนับสนุน 

6.13. กรรมการทีไ่ดร้บัการลงคะแนนเสยีงใหม้ากทีสุ่ดย่อมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ หากมกีรรมการอืน่ไดร้บัลงคะแนนเสยีง
เท่ากนัใหก้รรมการอื่นนัน้เป็นคณะกรรมการดว้ยเช่นกนั 

6.14. ใหก้รรมการท าการคดัเลอืกประธานหอการคา้จากจ านวนกรรมการทีม่อียู่ รวมถงึรองประธานจ านวน 2-4 คน (ซึง่ใหเ้ป็น
คนสญัชาตไิทยคนนึงถา้เป็นไปได)้ เหรญัญกิ หรอืต าแหน่งอื่นๆ กรณีเหน็สมควร 

การพ้นต าแหน่งของกรรมการ 
6.15. กรรมการบรหิารอาจพน้ต าแหน่งโดยอตัโนมตัไิดโ้ดยสาเหตุดงัตอ่ไปนี้ 

ก) ครบก าหนดวาระ 
ข) การลาออกโดยท าจดหมายบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปถงึคณะกรรมการ 
ค) ขาดจากสภาพการเป็นสมาชกิของหอการคา้ทัง้ในฐานะสมาชกิรายบุคคลหรอืในฐานะสมาชกินิตบิุคคลซึง่ตนเป็น

ผูแ้ทน 
ง) โดยการพพิากษาของศาลตามกฎหมาย พ.ร.บ. หอการคา้ พ.ศ. 2509 (1966) รวมถงึกรณีทีพ่.ร.บ. มกีารแก้ไข

เปลีย่นแปลงใดๆ 
จ) โดยค าสัง่ของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยใ์หพ้น้จากต าแหน่งตามมารตรา 40 ตาม พ.ร.บ. หอการคา้ พ.ศ. 

2509 (1966) รวมถงึกรณีทีพ่.ร.บ. มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ 
ฉ) โดยมตขิองทีป่ระชมุวสิามญัทีจ่ดัขึน้เพื่อใหก้รรมการพน้จากต าแหน่ง 
ช) ขาดการประชมุคณะกรรมการเป็นเวลา 3 ครัง้ตดิต่อกนั ใหป้ระธานสามารถท าการยกเวน้เหตุตามขอ้น้ีไดถ้า้มเีหตุ

ฉุกเฉิน 
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ซ) หากผูไ้ดร้บัการลงทะเบยีนทางการแพทยผ์ูซ้ึง่เป็นผูด้แูลกรรมการผูน้ัน้อยู่ใหค้วามเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า
กรรมการดงักล่าวไม่มคีวามสามารถทีจ่ะเป็นกรรมการหรอืด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปไดด้ว้ยเหตุสภาพทาง
ร่างกายหรอืจติใจ และอาจอยูใ่นสภาพดงักล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดอืน 

ฌ) กรรมการตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 

ต าแหน่งในคณะกรรมการท่ีว่างลงชัว่คราว 
6.16. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงดว้ยเหตุอื่นนอกจากวาระประจ าปี ใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการมาแทนที่

ต าแหน่งทีว่่างลงโดยเลอืกจากสมาชกิสามญัของหอการคา้ และกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม่จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบั
เวลาทีเ่หลอือยู่ของผูต้นแทน 

องคป์ระชุม 
6.17. องคป์ระชมุประกอบดว้ยจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการที่เขา้รว่มการประชุมดว้ยตนเองหรอื

โดยการแต่งตัง้ตวัแทน 

6.18. ในกรณีทีข่าดองคป์ระชมุในการประชุมคณะกรรมการ หา้มมใิหม้กีารน าเสนอวาระอื่นใดนอกเหนือจากวาระเรื่องการ
เรยีกประชุมครัง้อื่น 

6.19. ถา้หากจ านวนกรรมการทีม่อียูใ่นขณะนัน้มจี านวนน้อยกว่าทีร่ะบุไวใ้หป้ระกอบเป็นองคป์ระชมุได ้กรรมการไม่อาจ
ตดัสนิใจใดๆ ไดน้อกเหนือไปจาก 

ก) การแต่งตัง้กรรมการ 
ข) เรยีกประชุมสามญัเพื่อจดัใหม้กีารแต่งตัง้กรรมการขึน้ 

มติของคณะกรรมการ 
6.20. ใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากของคณะกรรมการเป็นมต ิเวน้เสยีแตว่่าขอ้บงัคบัจะก าหนดเอาไวเ้ป็นอย่างอื่น ถา้หากคะแนน

เสยีงเท่ากนัใหป้ระธานหรอืกรรมการทีน่ัง่เป็นประธานเป็นผูม้สีทิธอิอกเสยีงชีข้าด 

ประธานในท่ีประชุม 
6.21. ใหป้ระธานหอการคา้เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการ ถา้หากประธานไม่เขา้รว่มประชมุภายใน 10 นาทขีอง

เวลาการประชุมกรรมการจะตอ้งเลอืกรองประธานเพื่อขึน้มาด าเนินการแทนประธาน ซึง่ถา้หากไม่มทีัง้ประธานและรอง
ประธานเขา้ร่วมการประชุมใหเ้ลอืกกรรมการจากคณะกรรมการขึน้ด าเนินการแทนประธานส าหรบัการประชุมครัง้นัน้
เท่านัน้ 

ความถี่ในการจดัการประชุมคณะกรรมการ 
6.22. คณะกรรมการจะเรยีกใหม้กีารประชุมอย่างน้อยเดอืนละครัง้ (ยกเวน้ในเดอืนมกราคมทีข่อ้ก าหนดน้ีถูกยกเวน้ได)้ และ

ออกกฎบงัคบัเกีย่วกบัขัน้ตอนตา่ง ๆ ของการประชุมไดด้ว้ยตนเอง การประชมุคณะกรรมการอาจก าหนดใหจ้ดัการ
ประชุมทางกายภาพ และ/หรอืผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ามแต่จะเหน็สมควร ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ดก้ าหนดใหจ้ดัการประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งจดั และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ของการประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีก่ฎหมายไดก้ าหนดไว ้
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การเรียกประชุมคณะกรรมการ 
6.23. การประชุมคณะกรรมการอาจถกูเรยีกใหม้กีารประชุมโดยประธาน หรอืกรรมการทีก่ระท าการแทนประธาน หรอืสมาชกิ

ของคณะกรรมการอย่างน้อยครึง่หนึ่งดว้ยการส่งค าบอกกล่าวไปยงักรรมการ ในกรณีทีไ่ดก้ าหนดใหม้กีารประชมุ
คณะกรรมการผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการอาจส่งโดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

6.24. บทบญัญตัใินหมวดนี้ใหป้รบัใชก้บัการประชมุกรรมการประจ าเดอืนใดๆ ทีเ่ป็นไปตามขอ้ 6.22 ดา้นบน 

6.25. ค าบอกกล่าวของการประชุมคณะกรรมการจะตอ้งประกอบไปดว้ย 

ก) เวลาและสถานทีท่ีเ่สนอจดัประชมุ 
ข) สถานทีท่ีก่ารประชมุจะจดัขึน้ 
ค) ในกรณีทีค่าดว่ากรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมอาจจะไม่ไดอ้ยู่ ณ สถานทีเ่ดยีวกนั ใหร้ะบวุธิกีารทีจ่ะใชส้ื่อสารระหว่าง

การประชุม 
6.26. บุคคลอื่นหรอืผูเ้ชีย่วชาญอาจไดร้บัการรบัเชญิใหเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการไดเ้ป็นครัง้คราว อย่างไรกต็ามบคุคล

ดงักล่าวหรอืผูเ้ชีย่วชาญนัน้ไม่มสีทิธใินการลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชุมนัน้ๆ 

การรบัมอบงาน 
6.27. เมื่อการเลอืกตัง้คณะกรรมการของหอการคา้ชุดใหม่ในแต่ละครัง้ใหค้ณะกรรมการของหอการคา้ชุดใหม่ทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้

เขา้มาเขา้รบัมอบงานจากคณะกรรมการชุดเดมิภายในก าหนดระยะเวลา 30 วนันับแตว่นัไดร้บัเลอืกตัง้ การเขา้รบังาน
ของกรรมการชุดใหมจ่ะกระท าไดก้ต็่อเมื่อไดย้ื่นจดทะเบยีนเป็นคณะกรรมการของหอการคา้ต่อนายทะเบยีนหอการคา้
ประจ ากรุงเทพมหานครแลว้ ในระยะเวลาทีย่งัไมม่กีารจดทะเบยีนคณะกรรมการของหอการคา้ชุดใหมใ่หถ้อืว่า
คณะกรรมการของหอการคา้ชุดเดมิเป็นคณะกรรมการทีม่อี านาจบรหิารของหอการคา้อยู่ตามเดมิตราบเท่าเวลานัน้ 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
6.28. ใหค้ณะกรรมการมอี านาจหน้าทีด่งันี้ 

ก) จดัด าเนินกจิการและทรพัยส์นิของหอการคา้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและมตขิองทีป่ระชุม 
ข) เลอืกตัง้กรรมการบรหิารใหด้ ารงต าแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการบรหิาร 
ค) วางกฎเกณฑเ์กีย่วกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของรองประธานในการประชมุคณะกรรมการครัง้แรกภายหลงัทีม่ี

การจดัประชมุสามญัประจ าปี 
ง) ตพีมิพแ์ละเผยแพร่กฎขอ้บงัคบั (รวมถงึการแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎ) ของหอการคา้ใหแ้ก่สมาชกิ 
จ) เป็นผูช้ีข้าดสุดทา้ยในทุกๆ เรื่องอนัเกีย่วขอ้งกบัการว่าจา้งหรอืถอดถอนพนักงานหรอืทีป่รกึษาของหอการคา้ 
ฉ) แต่งตัง้กรรมการบรหิารผูม้สีทิธลิงนามในเอกสารในนามของหอการคา้ 
ช) ใหม้ตโิดยไม่ตอ้งมกีารประชมุทัง้นี้จะตอ้งมเีสยีงขา้งมากของกรรมการอนุมตัโิดยการลงชื่อยนิยอมในมติ 
ซ) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการจากกรรมการทีม่อียู่หรอืจากสมาชกิอื่นๆ ของหอการคา้คณะอนุกรรมการจะตอ้ง

ประกอบดว้ยกรรมการหรอืผูบ้รหิารกรรมการอย่างน้อย 1 คน 
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ความต่อเน่ืองของสมาชิกภาพของคณะกรรมการ 
6.29. ถา้หากกรรมการซึง่เป็นผูแ้ทนนติบิุคคลมไิดร้บัจา้งโดยนิตบิุคคลนัน้อกีต่อไปบุคคลนัน้ยงัคงสภาพเป็นหนึ่งใน

คณะกรรมการถา้บุคคลนัน้เคยรบัจา้งนิตบิุคคลนัน้และถูกตัง้เป็นผูแ้ทนในหอการคา้โดยชอบ หรอืกลายเป็นสมาชกิ
ประเภทบุคคลธรรมดา 

อ านาจและหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต่างๆ  
6.30. ก)  ประธาน 

ประธานหอการคา้มหีน้าทีอ่ านวยการเพื่อการด าเนินการของหอการคา้ในกจิการงานต่างๆ และเพื่อผลประโยชน์ของ
หอการคา้ รวมถงึเป็นตวัแทนของหอการคา้ในการตดิต่อกจิการคา้ในกจิการภายนอก เป็นสมาชกิของคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ โดยต าแหน่ง ประธานหรอืรองประธาน โดยรว่มกบักรรมการอื่นจากคณะกรรมการอาจลงลายมอืชื่อลงในเอกสาร
ซึง่ก่อใหเ้กดิผลผกูพนักบัหอการคา้ 

ข)  รองประธาน 

ในกรณีทีป่ระธานไม่อยูใ่หร้องประธานมอี านาจกระท าการแทนประธานหอการคา้ 

ค)  เหรญัญกิ 

เป็นผูร้กัษาเงนิและสมุดบญัชขีองหอการคา้และกระท าหน้าทีอ่ื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรหิารก าหนดให ้

ง)  ผูอ้ านวยการบรหิาร 

ผูอ้ านวยการบรหิารอาจถูกแต่งตัง้ดว้ยประธานดว้ยการรบัรองจากคณะบรหิารและทางหอการคา้จะมอบอ านาจในการ
ด าเนินการจดัการต่างๆ ของหอการคา้ใหต้รงกบัวตัถุประสงคท์ีต่ัง้เอาไวภ้ายใตก้ฎขอ้บงัคบัและการด าเนินการตาม
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัจากการพจิารณาจากคณะกรรมการ 

จ)  โฆษกหอการคา้ 

ประธานหรอืรองประธานในกรณีทีป่ระธานไม่อยู่และผูอ้ านวยการบรหิารตอ้งเสนอชื่อบคุคลหนึ่งเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นโฆษก
หอการคา้ 

6.31. ใหฝ้ากเงนิทีจ่่ายและบรจิาคใหห้อการคา้ไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิในกรุงเทพมหานครหรอืปรมิณฑลที่
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการในนามของหอการคา้ 

หมวดท่ี 7 

การแก้ไขข้อบงัคบั การเลิกกิจการ และการช าระบญัชีของหอการค้า 
การแก้ไขข้อบงัคบั 
7.1. การแกไ้ขขอ้บงัคบัจะท าไดก้ต็่อเมื่อ ไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากจากจ านวนสมาชกิสามญัทีม่าประชุมดว้ยตนเองหรอืโดย

ผ่านทางตวัแทนผูร้บัมอบฉนัทะ หรอืผูท้ีใ่ชส้ทิธอิอกเสยีงทางจดหมายทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไปรษณีย ์โทรสารหรอืดว้ยวธิี
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดขึน้ โดยหอการคา้ไดร้บัทราบในการใชส้ทิธอิอกเสยีงนัน้ๆ ไม่น้อยกว่า 24 
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ชัว่โมงก่อนทีจ่ะมกีารประชมุสามญัประจ าปีหรอืการประชมุวสิามญั ซึง่ไดจ้ดัขึน้ทัง้หมดหรอืบางส่วนเพื่อการนัน้ เวน้แต่
วนัหยุดราชการ 

การเลิกกิจการของหอการค้า 
7.2. ใหเ้ลกิหอการคา้ เมื่อเกดิกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้ 

ก) คณะกรรมการเสนอใหเ้ลกิในทีป่ระชุมใหญ่สามญั และการเสนอดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ขอ
สมาชกิสามญัทัง้หมด 

ข) เมื่อหอการคา้ไดห้รอืถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
ค) เมื่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยม์คี าสัง่ใหเ้ลกิ ตามมาตรา 43 แหง่ พ.ร.บ. หอการคา้ พุทธศกัราช 2509 

(1966) หรอืรวมถงึกรณีที ่พ.ร.บ. มกีารเปลีย่นแปลงใดๆ 

การช าระบญัชีของหอการค้า 
7.3. หากหอการคา้ตอ้งเลกิไปเพราะเหตุใดๆ ใหด้ าเนินการช าระบญัชตีามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัหิอการคา้ 

พุทธศกัราช 2509 หรอืการแกไ้ขหรอืแทนทีใ่ดๆ ของกฎหมายดงักล่าว 

7.4. บรรดาสนิทรพัยข์องหอการคา้ซึง่เหลอืจากการช าระบญัช ีใหม้อบใหแ้ก่นิตบิุคคลเดยีวหรอืนิตบิคุคลหลายนิตบิุคคลใน
ประเทศไทย เพื่อเป็นกุศลประโยชน์ ทัง้นี้โดยไดร้บัอนุมตัจิากเสยีงส่วนใหญ่ของสมาชกิสามญัในทีป่ระชมุใหญ่ 

 
ภาคผนวก 1 

 

กฎเกณฑร์ะเบียบ 
1         ใหเ้ริม่นับระยะเวลาสงูสุด 6 ปีตามขอ้ 6.1 ของขอ้บงัคบัตัง้แต่เดอืนมนีาคม พุทธศกัราช 2550 เป็นตน้ไป 

 

 

 

_______________________________ 
นาย เบนจามนิ ครกี 
ประธาน 
หอการคา้ออสเตรเลยี-ไทย 


